
KARÁCSONY UTÁN 1. 

SIMEON ÉS ANNA 

 

Születés után, a gyermek Jézus édesanyjával, Máriával és nevelőapukájával, 

Józseffel együtt Betlehemben maradt. Minden fiúgyermek születését követő 

nyolcadik nap, különleges nap volt, ekkor kellett a kisfiúknak felvenni a 

szövetség jelét a körülmetélkedés által. Ekkor történt meg a névadás is. 

Emlékeztek rá, hogy János esetében is így volt? Zakariásnak akarták az apukája 

után elnevezni, de Isten a János nevet választotta a számára. Ez is a nyolcadik 

napon történt János születésekor. Ezt követően nyílt meg újra édesapjának, 

Zakariásnak a szája és tudott újra beszélni.  

Olvassuk el mi is történt Jézussal a nyolcadik nap és az utána következő 

napokban!  

Lukács evangéliuma 2, 21-40. 

Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet 

adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében 

megfogant. 

És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust 

Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr 

törvényében, hogy „minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék”; és 

hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, „egy pár gerlét 

vagy két galambfiókát”. 

És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes 

ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést 

kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr 

Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust 

bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, 

áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded 

szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél 

minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és 

dicsőségül népednek, Izráelnek. 

 

A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig 

megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és 

felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak – a te 

lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív 

gondolata. 



Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; 

csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és nyolcvannégy éves özvegyasszony 

volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált 

éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt 

róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. 

Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a 

galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt 

bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. 

 

Tudat?  

- Jézus már nyolcnapos lett. Ezen a napon szokták a zsidó kisfiúkat 

körülmetélni. Jézus, az Isten Fia is megtartja Isten Törvényét. 

- A fia születése utáni negyvenedik napon jelenhetett meg egy asszony a 

nyilvánosság előtt. Ezen, a körülmetélés utáni harmincharmadik napon 

mehetett először a templomba. Ekkor áldozatot kellett vinnie a paphoz: 

egy esztendős bárányt és egy galambfiókát vagy gerlicét. Ha szegény 

embereknek nem telt bárányra, akkor az áldozat lehetett két gerlice vagy 

két galambfióka is.  

- Jézus édesanyjának is meg kellett tartania ezt a törvényt. József és Mária 

Betlehemből elmentek Jeruzsálembe. Ez kb. 7 km gyaloglást jelentett. 

Karjukon vihették az áldozatot: egy pár gerlicét vagy galambfiókát. 

- A gyermek Jézust „be kellett mutatni” az Úrnak. Izráelben minden 

elsőszülött fiú az Úr tulajdona volt. Ezt annak az emlékére kellett 

cselekedni, hogy az Egyiptomban töltött utolsó éjszakán Izráel 

elsőszülöttjei életben maradtak. Hogy őt meg lehessen tartani, áldozatot 

kellette bemutatni, megfizetni.  

- A Szentlélek tudtára adta Simeonnak, hogy az üdvösség, amely Jézus 

Krisztusban kapunk, a föld minden népéé. Nemcsak Izráelt, hanem 

minden népet beragyog a világ Világossága, Jézus Krisztus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ki mondta kinek? 

 

1. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert 

meglátták szemeim üdvösségedet… _____________ - ___________ 

 

2.   "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek 

ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá 

legyen sok szív gondolata." _____________ - ___________ 

 

Egészítsd ki! 

 

1. Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a __________ nevet adták 

neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.   

2. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték 

Jézust ________________, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr 

törvényében… 

3. Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek ____________ volt a neve. Igaz és 

kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.  

4. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem _______ meg addig, amíg meg 

nem látja az Úr Krisztusát.  

5. Volt ott egy prófétanő is, ____________ . Nagyon előrehaladott korú volt; csak 

hét évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony 

volt. 

6. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a 

galileai __________ . 

 

Igaz vagy hamis? 

 

1. Jézust az apja nevéről nevezték el. ____ 

2. Jézust nyolc hónapos korában a szülei elvitték a templomba.______ 

3. A templomban egy Simeon nevű emberrel találkoztak,                                                    aki 

megáldotta őket. ______ 
 
 

A történethez tartozó film:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0oMV-mFAeA 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0oMV-mFAeA

